
  Skutecznie na rynku pracy – ABC Rekrutacji 
 

1 
 

General Information \ Generale \ Ogólna \ Sisäinen \ Generell \ Generell \ Obecné 

 

 

 

oferty pracy 
porady 

zawodowe

szkolenia, 
kursy 

kwalifikacyjne

informacje 
lokalne 

odnośnie rynku

świadczenia 
pieniężne

ubezpieczenia 
zdrowotne

wiedzę nt. 
kodeksu pracy, 

obowiązków 
pracownika

wsparcie w 
poszukiwaniu 

pracy 

Urzędy Pracy oferują:  

• Dowód osobisty albo inny dokument tożsamości 

• Oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania, przy czym w przypadku gdy wyżej wymienione 

oświadczenie wzbudzi uzasadnione wątpliwości organu, urząd może zawsze wezwać do 

przedłożenia zaświadczenia o meldunku wydanego przez organ meldunkowy 

• Świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

• Świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na 

podstawie przepisów ustawy 

• Dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie 

posiadasz 

Dodatkowo, jeśli: 

• Masz dziecko - oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny (w przypadku 

zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny powinieneś posiadać ich numery PESEL, w przypadku dzieci 

powinieneś posiadać ich skrócone akty urodzenia) 

• Jesteś cudzoziemcem i chcesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna powinieneś przedstawić w powiatowym 

urzędzie pracy - dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. 

decyzję, kartę pobytu) 

• Byłeś zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na ½ etatu) lub na umowę - zlecenie, umowę agencyjną, 

inną umowę o świadczenie usług lub współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, powinieneś przedłożyć 

zaświadczenie z zakładu pracy z informacją o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia 

społeczne i Fundusz Pracy 

 

Wymagane dokumenty przy rejestracji: 

Podstawowe obowiązki zarejestrowanego: 

   osoba bezrobotna ma obowiązek stawiać się do urzędu w wyznaczonym terminie oraz powiadomić o 

wszelkich zmianach zamieszkania, zameldowania, nabyciu praw, zmianie statustu bezrobotnej 

   osoba poszukująca pracy ma obowiązek zgłaszać się do urzędu w wyznaczonym terminie w celu 

potwierdzenia zainteresowania pomocą oraz podejmować zadania z zakresu przygotowania zawodowego 
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